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तत्कालिन पररस्थिती 
15 व्या शतकातीि प्रकाशयुग हा इटिीत लशकण्याचा, 
रचनात्मक अलिव्यक्तिचा आखि न ननलमितीचा काळ होता. या 
काळात नतिे किा, काव्य, मुद्रि, गखित, व ज्ञान तत्सम 
के्षत्ािंमध्ये अनके सुधारिा घडून आल्या. लिओनार्दो र्दा व िंची 
हा एक चचत्कार, िगोितज्ज्ज्ञ, लशल्पकार, िूगििशास्त्रज्ञ, 
गखितज्ज्ज्ञ,  नथपतीशास्त्रज्ञ, पशु  ैज्ञाननक, शोधननमािता, 
अलियिंता,  ाथतुव शारर्द आखि सिंगीतकार होता. आपल्या 
प्रर्दीघि कारककर्दीत लिओनार्दोने राजा, पोप आखि सरर्दारािंसोबत 
काम केिे. त्यान ेफ्िोरेन्स, लमिान, मािंटुआ, रोम, व्हेननस, 
पाव या, बोिोग्ना आखि फ्रान्स येिे प्र ास केिा आखि कामही 
केिे. त्याने के ळ मोनालिसाचेच चचत् रिंग िे नाही तर 
हेलिकॉप्टर, यािंत्रत्क माग, कार, बाईक आखि अनेक नळ्या 
असिेिी बिंर्दकू यािंचे आरािडरेे्दिीि तयार केिे.  

15 व्या शतकात 
इटिी अनेक छोट्या 

छोट्या थ तिंत् 
राज्ज्यािंमध्ये 

व िागिेिा होता. 
या प्रत्येक राज्ज्याचा 
थ तिंत् राजा होता. 

आपिे बळ 
 ाढ ण्यासाठी ते 
एकमेकािंत तसेच 
शेजारच्या िहान 

राज्ज्यािंशी यदेु्ध करत.  



एक तरूि किाकार 

लिओनार्दोचा जन्म एवप्रि 1452 मध्ये इटिीतीि टथकनीच्या ग्रामीि 
िागात व िंची या शहरानस्जक झािा. त्याची आई, कॅटेररना, एका शेतकरी 
कुटुिंबात  ाढिी. त्याचे  डीि, सेर वपयेरो, बऱ्यापैकी धननक असिेल्या 
कुटुिंबात  ाढिे. त्यािंनी िग्न केिे नाही, पि त्यािंना त्यािंच्या या मुिाचा 
अलिमान  ाटत असे. कॅटेररनाने लिओनार्दोिा सुरु ातीपासून 
आपल्याकडचे ठे िे. सेर वपयेरो बऱ्याचर्दा त्यािंना िेटायिा येत असे.  

 ते फ्िोरेन्स शहर आहे, लिओनार्दो. 
नतिेसुद्धा आपििं घर आहे, बेटा. 
ि करच आपि तुझ्या सा त् 
आईसोबत नतिे राहायिा जाऊ.  

लिओनार्दो र्दोन  र्ाांचा असताना, त्याचे  डीि त्यािा आपल्या 
गा ी घेऊन गेिे. नतिे त्याची आपल्या आजोबािंशी आखि काकािंशी 

चािंगिीच गट्टी जमिी. काही काळानिंतर, सेर वपयरोने 
फ्िोरेन्सच्या एका श्रीमिंत तरुिीशी िग्न केिे.   

 थतुस्थिती: प्रकाशयुग हा इनतहासातीि 
असा काळ होता ज्ज्यामध्ये युरोपीय 

व द्वानािंना प्राचीन ग्रीस आखि रोम यािंच्या 
न नव्या व चारािंनी प्रेरिा दर्दिी.  

लिओनार्दो आखि त्याच्या  क्तडिािंचा िाऊ 
फ्रान्सेथको, यािंच्यात िूप ज ळीक होती. 
लिओनार्दो नेहमी त्याच्या मागेमागे किरत 
असे आखि त्यािा अनेक प्रश्न व चारत 
असे. फ्रान्सेथको त्याच्या प्रश्नािंची उत्तरे 

द्यायचा प्रयत्न करत असे.   

तुिा या गा ाची 
सगळी मादहती ह ी, 
लिओनार्दो. मग तू 
मिा शेता र मर्दत 
करू शकशीि.  

मी 
नक्कीच 
तुमची 
मर्दत 
करेन, 
काका.  

लिओनार्दोिा अनेक व र्यािंमध्ये रस होता. 

बघा बाबा, मिा 
काय सुचििं ते.  

बेटा, त ूिपू हुशार 
आहेस. तू माझिं काम 
करू शकत नाहीस, 
पि तुिा फ्िोरेन्सचे 
स ोत्तम लशक्षक 

लमळतीि, हे पाहीन 
मी.   



लिओनार्दो चार  र्ाांचा असताना, सेर वपयेरो त्यािा 
सुप्रलसद्ध किाकार अँड्र ेडिे  ेरोकचचओ याच्या कायिशाळेत 

घेऊन गेिे. . 

नतिे लिओनार्दो चचत् काढायिा, रिंग ायिा, 
कािंथय लशल्प बन ायिा, र्दाचगने घड ायिा, 
सिंगीत  ाज ायिा असिं बरिंच काही लशकिा.  

फ्िोरेन्स एक 
रोमािंचक थिान 
होते. नतिे 

न नव्या इमारती 
बनत होत्या. 
युरोपातीि 
स ोत्कृष्ट 

किाकार नतिे 
राहात असत.  

 ेरोकचचओ, माझ्या मुिाच्या 
किात्मक क्षमतािंबद्दि तुिा 

काय  ाटतिं?   

कुिा अवप्रलशक्षक्षत 
मुिामध्ये मी अशी 
बुवद्धमत्ता पादहिी 
नाही याआधी. एक 

दर्द स तो 
माझ्यापेक्षा मोठा 
किाकार बनेि. 
माझ्याकड ेयेऊन 
लशकू शकतो तो.  

लिओनार्दोने फ्िोरेन्समध्ये  ेरोकचचओचा लशष्य म्हिून काम करण्यास 
सुरु ात केिी.  

कायिशाळेकड ेचचत्,े 
मूत्याि, अििंकार, र्दाचगने, 
चचिित आखि आििी 
बऱ्याच  थतुिंची मागिी 

येत असे.  



हेच गाििं परत 
एकर्दा  ाज ा. 

आम्ही सारे लमळून 
गाऊ त्या र. 

 थतुस्थिती   
मध्यकाळात, व व ध व्य सायातीि िोक 
व्यापारी सिंघटना  ा समूह बन  ूिागिे. ते 
आपल्या व्य सायाचे ननयम बन त आखि 

आपल्या से ािंची ककिं मत ठर त.  

पिंधराव्या शतकात, फ्िोरेन्स चैतन्याने सळसळतिं शहर होतिं. 
व द्वान, तत् ज्ञ आखि किाकारािंचा तो कट्टाच होता. नतिे स ि 
प्रकारच्या कायिशाळा होत्या. नतिे िोक सिंगीत  ाज त आखि 

रथत्यािं र िेरिटका मारत.  

लिओनार्दो शािंत राहा.  
सिंपििंच माझिं काम!  

 आििी काय  ाज ?ू  

हे पाहून मिा  
हसायिा येतिंय! 

लिओनार्दोिा  ाटतिं 
की तेि सहजपिे 
लमसळतिं. पि मी 

 ेगळा व चार करतो.  

जेव्हा  ेरोकचचओकड ेएिार्दी मोठी किा  थत ू
येई, तेव्हा स ि लशष्य त्या र काम करत.  

मी हा छोटासा कुत्ा रिंग िार.  

चिा, आज आपि 
टोत्रबयास आखि एिंजेि ही 

चचत्िं पूिि करू. 

म्हिजे 
आता 

रिंगािंमध्ये 
तेि 

लमसळतात!  

बऱ्याचर्दा अनके किाकार कायिशाळेत येत आखि 
आपल्या कल्पनािं र  ेरोकचचओशी चचाि करत.  

 



लिओनार्दो, हे कधीतरी 
होिार हे माहीत होतिं 
मिा. तुझ्याइतक्या 
उिंचीिा मी कधीच 

पोहोचू शकिार नाही. 
आजपासून मी माझ्या 
पेंटब्रशिा थपशि करिार 

नाही.  

फ्रान्सेथको, बघ 
माझ्या या 
मुिाकड!े 
किाकारािंची 
स ाित मोठी 

सिंघटना, काँपेना 
डी सॅन िुका, 
यािंनी त्यािा 

सर्दथयत्  दर्दििंय.  

लिओनार्दो नेहमी व ज्ञान, 
गखित आखि तत् ज्ञानाच्या 
लशक्षकािंशी चचाि करत असे.  आपल्या शरीरात आजार कस े

लशरतात?  

ककती हे प्रश्न! आपल्याकड े
सगळ्या प्रश्नािंची उत्तरिं 

नाहीत. पि कर्दाचचत एक 
दर्द स तू ती शोधून 

काढशीि.  

एकर्दा लिओनार्दो आखि आििी र्दोन लशष्य बोटीसेिी 
आखि के्रडी हे खिथताचा बानिथमा हे चचत् रिंग ण्यास 

 ेरोकचचओिा मर्दत करत होते.  

चुका सुधारतोय, गुरुजी. 
सिंपििंच माझिं. 

त्या ेळी फ्िोरेन्समध्ये प्रोत्साहन लमळायचिं. धननक व्यापारी आखि 
बँक ािे न नव्या इमारती उिारण्यासाठी  ाथतुव शारर्दािंना िरपूर पसैा 
रे्दत. लिओनार्दोिा ज्ञानाची आस होती. त्याच्यासाठी हे शहर अगर्दी 

सुयोग्य होते.  

1472 सािी, तो  
लशल्पतज्ज्ज्ञ बनिा. त्याने गुरुजी  
म्हि ण्याचा अचधकार लमळ िा.  

आता श्रीमिंत िोक 
त्यािा काम रे्दऊ िागिे 

आखि पैसासुद्धा!   



गुरुजी बनल्या र 1476 सािी लिओनार्दोने थ त:ची कायिशाळा सुरू 
केिी. पि 1477 पयांत त्याने  ेरोकचचओसोबत काम सुरू ठे िे. 
लिओनार्दोची चचत्,े मूत्याि आखि धातुकाम पाहून िोक अ ाक होत. 
िोकािंनी यापू ी असे  ाथत  ार्दी आखि स्ज िंत काम पादहिे नव्हते. 
िा ल्या  ळेात, लिओनार्दो चचत् ेकाढत असे. याप्रकारची चचत् ेआधी 

कुिी कुठे पादहिी नव्हती.     
 

 थतुस्थिती 
मेक्तडसी कुटुिंब हे धननक व्यापारी आखि 
बँक ािे होते. त्यािंनी 1434 ते 1737 या 
काळात फ्िोरेन्स र राज्ज्य केिे. त्यािंनीच 
किा,  ाथतुव शारर्द शास्त्र, सिंगीत आखि 

लशष्य तृ्ती यािंना प्रोत्साहन दर्दिे.    
लिओनार्दो त्याच्या थ त:च्या कायिशाळेत काम करू िागिा. अनेक 
लशष्य त्यािा कामात मर्दत करत आखि त्याच्याकडून प्रलशक्षि घेत.  

कधीकधी लिओनार्दोची चचत् ेइतकी  ाथत  ार्दी  ाटत 
की िोक ती िरीिुरी समजत.  

जरा त्यात 
िाि रिंग 
टाकून 
लमसळा.  

आता माझी प्रनतष्ठा 
 ाढिीय. एकर्दा का 
मेक्तडसी कुटुिंबान ेमाझ े
पैसे दर्दिे की मिा 
मागिी येईि 
सगळीकडून.  

आम्ही तुमचिं काम 
पादहििंय. तुम्ही 

आमच्यासाठी काम     
करा िं, अशी आमची 

इच्छा आहे.  

 प्रनतवष्ठत मेक्तडसी कुटुिंबान े
त्यािा आपल्या शानर्दार घरी 

बोिा िे.  



   अनेक प्रनतिािंचा धनी 

लिओनार्दोने आपल्या श्रीमिंत मािकािा 
प्रिाव त करण्यासाठी चािंर्दीच े ाद्यही 

बन िे.  

लिओनार्दो, मिा  ाटतिं त ू
इिेच राहून काम करा िंस. तू 
माझ्या शत्ुिंना सिंप ण्यासाठी 
चचिित, शस्त्रिं आखि इतर 
 थतुिंचे आरािड ेतयार कर. 
लमिान तुझिं थ ागतच करेि.  

लिओनार्दोची फ्िोरेन्समधीि कायिशाळा यशथ ीररत्या सुरू होती. 
1482 सािी तो प्रबळ सरर्दार िुडोस्व्हको सिोझाि यािंना िेटण्यास 

लमिान येिे गेिा. 

मी माननीय 
सिोझाि यािंना 
पत् लिहीन.  

मी तुम्हािा माझ्या से ा 
रे्दऊ इस्च्छतो. मी अत्यिंत 
हिके आखि मजबतू पिू 
बािंध ूशकतो. हे पिू एका 
जागे रून र्दसुरीकडे 
सहजपिे नेता येतीि. 
यामुळे तुम्ही शत्ुिंचा 
पाठिाग करून त्यािंना 
पळ नू िा  ूशकता. मी 

शत्ुिंना जाळून नष्ट 
करण्याच्या पद्धतीसुद्धा 
व कलसत केल्या आहेत.  

िुडोस्व्हको हे काथटेिो सिोझथेको ना ाच्या एका िल्यामोठ्या ककल्ल्यात 
राहात. आपल्या पुतण्याच्या मतृ्युनिंतर त्यािंनी लमिान र राज्ज्य केिे.  

 

यािंच्याव्यनतररि
माझ्याकड े

अनेक शस्त्रािंचे 
आरािड ेआहेत.  

व् ा छान! माझ े
असिंख्य शत्ू 
आहेत.  



ककत्येक आठ ड ेगेिे, मदहने सरिे. लिओनार्दोने िुडोस्व्हकोसाठी 
अनेक शसे्त्र, इमारती, पूि आखि अनेक  थतुिंच ेआरािड ेबन िे.  

आििी पा  आखि 
मद्य घे, लिओनार्दो!  

आिारी आहे. इििं 
काम करििं मिा 
सोयीचिं पडिे.  

हा तुझा थटुक्तडओ. थ त:चिंच 
घर समज यािा. काही गरज 
िागिी तर मिा त्रबनदर्दक्कत 

सािंग.  
 

तू िरिर आकिन 
करतोस. तू माझा लशष्य 
बनू शकतोस, सिाई.  

लिओनार्दोने नतिे चचििती 
रिगाड्याचा आरािडा बन िा.   

त्याने अनके नळ्या असिेल्या 
बिंर्दकुीचा आरािडाही बन िा.  

लिओनार्दोने त्याच्या चचत्ात छाया 
र्दाि िारी तिंत्हेी व कलसत केिी.  

लिओनार्दोिा फे्रडी िा िंडािंसोबत 
राहाण्यास जागा लमळािी. तेसुद्धा 

किाकार होते.  

कुमाररका आखि 
मूि हे चचत् 
तुम्ही अगर्दी 
सहज काढििंत. 
इतकिं  स्ज िंत 

चचत् मी कधीच 
पादहििं नाही!  बघ, त् चा 

एकर्दम सजी  
आखि िरीिुरी 
 ाटायिा ह ी.  



लमिानचे अरुिं र्द 
रथते गलिच्छ 
आहेत. असिंख्य 
िोक प्िेगने 
मरतायत. मी 
आर्दशि शहराचा 
हा आरािडा 
बन िाय. हे 

शहर 
गलिच्छपिा 
आखि रोगराई 
यािंपासून मुि 

असेि.  

  थतुस्थिती 
प्रकाशयुग काळात किाकारािंनी सपाट चचत् ेतीन 
लमतीत र्दाि ण्याचे एक तिंत् शोधिे. लिओनार्दोने 

आपिी चचत्,े रेिाचचत् ेआखि आरािड ेयािंमध्ये हे तिंत् 
 ापरिे. यािाच सरळ रेर्ीय दृष्टीकोन म्हितात.  

सरर्दार िुडोस्व्हकोसोबत काम करतानाही लिओनार्दोने आपिे 
शोधकायि बिंर्द केिे नाही. त्यािा युद्धाचा नतरथकार होता तरीही 

जी घेिी शसे्त्र बन ून तो चािंगिा पैसा कम त होता.  

हे महाकाय धनुष्य गाडीच्या 
पायाशी बस ता येत असे.  

जग के ळ बारकाईन ेअभ्यास करून 
आखि त्याबाबत मनन-चचिंतन 

करूनच लशकता येईि. 
लिओनार्दोच्या सगळ्या 

रेिाचचत्ािंमधून हेच दर्दसून येते.  

लिओनार्दोिा सौंर्दयािची मोदहनी पडे. 
पि त्याने अनके मजेर्दार आखि व चचत् 

चेहरे असिेिी चचत्हेी रिंग िी.  

लिओनार्दोने लमिानमध्ये आििी 
एक कायिशाळा सुरू केिी. त्याचिं ना  
होतिं – अॅकेडलेमया लिओनार्दी व िंची.  

 लिओनार्दो कामात िूप व्यग्र अस.े 
त्याचे पाच लशष्य होते. त्याच्या 
थटुक्तडओत येिाऱ्या िोकािंना तो 

आ डीने व नोर्द आखि गोष्टी सािंगत 
असे.   

होय, प्रत्येकािा 
महान लिओनार्दो र्द 
व िंचीचा लमत् व्हा सिं 

 ाटतिं.  

लिओनार्दो तुमच्या 
थटुक्तडओत नेहमी गायन, 
चचत्किा आखि गप्पा-
टप्पा  होत असतात.  



असा दर्दसेि आपिा 
कािंथयाचा पुतळा, 
सरर्दार. पुढचे पाय 
उचििेिा घोडा, 23 

िूट उिंच.  

फ्रें चािंनी पुतळ्याच्या कािंथयाचा  ापर तोिा 
बन ण्यासाठी केिा. त्यािंनी र्दा व िंचीच्या 
मातीच्या घोड्याची प्रनतकृती नेमबाजीच्या 

सरा ासाठी  ापरिी.  

एकर्दा सरर्दार सिोझाि यािंनी 
लिओनार्दो र एक मोठे काम सोप िे. 
त्यानुसार, 80 टन कािंथय  ापरून 
लिओनार्दोिा एक िव्य पुतळा 

घड ायचा होता.  

हे कािंथय थमारक िुडोस्व्हकोचे 
 डीि फ्रान्सेथको सिोझाि 

यािंच्यासाठी होते. लिओनार्दोने 
घोड्याची आखि थमारकाची अनके 
चचत् ेरेिाटिी. या पू ितयारीसाठी 
त्यािा सुमारे र्दहा  र् ेिागिी! 

आ डििं 
मिा हे!  

लिओनार्दो आपिा पुतळा पूिि 
करण्याआधीच फ्रें च सैननक 
इटिी र चाि करून आिे.  

फ्रान्स 

इटिी 



सिंशोधक आखि गखितज्ज्ज्ञ 

आपल्या अभ्यासातून त्याने शरीराबद्दि 
ककत्येक नव्या गोष्टी लशकल्या, ज्ज्या पू ी 

कुिािा ठाऊक नव्हत्या.  

 थतुस्थिती 
डॉक्टरािंना नकुतेच उमगिे होत ेकी शरीर काम 
कसे करते, हे समजण्यासाठी शरीराच्या आतच 

डोका ून पादहिे पादहजे.  

लिओनार्दोिा अिाट स्जज्ञासा होती. मान ी शरीर काम कस ेकरते, 
हे अभ्यासण्यासाठी त्यान ेप्रेतािंची चचरिाड केिी.  

रि  ाहातिं कसिं?  

तो शस्त्रकक्रयाही पाहात असे. 
इनतहासात प्रिमच मान ी शरीर हे 
गिंिीर  ैज्ञाननक सिंशोधनाचे उदद्दष्ट 

बनिे.  

हॉथपीटिमध्ये काम करिाऱ्या 
एका व्यक्तिच्या मर्दतीन े

लिओनार्दोने आपल्या थटुक्तडओत 
मेिेल्या मािसािंच्या प्रेतािंची 

तपासिी केिी.  

िुडोस्व्हकोच्या अनके प्रकल्पािंनी लिओनार्दोिा व्यथत ठे िे. िुडोस्व्हकोच्या 
पुतिीच्या िग्नाच्या सन्मानािि होिाऱ्या थ गािची मेज ानी या नाटकाचा 

रिंगमिंचही त्यानेच तयार केिा.  



 र्द स्व्हट्रुस्व्हयन मॅन हे माझिं चचत् 
प्राचीन रोमन  ाथतुव शारर्द 

स्व्हट्रुस्व्हयसच्या कामा र आधाररत 
आहे. ते मान ी शरीराची प्रमािबद्धता 

चािंगल्या पद्धतीन ेर्दाि ते.  
 

 1499 सािी, फ्रें चािंनी लमिान र कब्जा केिा तेव्हा लिओनार्दोने 
पॅलसओिी, सिाई आखि इतर लशष्यािंसोबत शहर सोडिे. या महान 

किाकारासाठी काळ  ेगाने बर्दित होता.    

लिओनार्दोने गखितज्ज्ज्ञ 
िुका पॅलसओिीशी मैत्ी 

केिी. तो एक 
फ्रास्न्ससन पाद्री होता. 
पॅलसओिीने लिओनार्दोिा 
गखिताबद्दि लशक िे. 
त्या मोबर्दल्यात, 
लिओनार्दोने 

पॅलसओिीच्या प्रमाि या 
व र्याच्या पुथतकाची 
चचत् ेकाढून दर्दिी.  

 1495 सािी, लिओनार्दोिा र्द िाथट सपर हे चचत् काढण्यास 
सािंगण्यात आिे. प्रेवर्तयेशू आखि अनुयायी यािंचा अिंतिाि  असिेल्या 
या व शाि लित्तीचचत्ािा लमिानच्या एका मठात काढायच ेहोते.  

मी एका नव्या तिंत्ाचा शोध िा िाय. या तिंत्ाने मी लििंती र िेट ब्रशने 
रिंग ू शकतो. यात रिंगही गडर्द दर्दसतात. 33 िूट िािंब चचत् बन ायिा मी 

गखिताचा  ापर केिाय. मी गद्दार जुडासिा इतर स ि लशष्यािंसोबत 
र्दाि ून जुनी परिंपरा मोडीत काढिीय. चचत् चािंगििं बनतिंय, पि त्याचा 
मोबर्दिा रे्दिारे लिकु्ष नाराज आहेत, कारि चचत् बनायिा िार  ळे 

िागतोय.  



युद्ध आखि पािी 

पक्षी उडतात कसे, 
उतरतात कस?े याचिं गूढ 
कर्दाचचत त्यािंच्या पिंिािंमध्ये 
असा िं. मिा ते शोधून 
काढता आििं तर मी एक 
उडिारिं यिंत् बन ू शकेन.  

  
  
  
  

लिओनार्दो, पॅलसओिी, सिाई आखि इतर लशष्य आधी 
मािंटुआिा गेिे. निंतर त ेव्हेननसिा गेिे.  

व् ा रे व्हेननस, लमिानचा 
शत्ू, पि ककती छान जागा 

आहे! आपल्यािा इि े
ननस्ित यश लमळेि.  

लिओनार्दो र उड्डािगतीची मोदहनी 
पडिी. पक्षी ह ेत कसे तरिंगतात, 

जलमनी र कसे उतरतात, त्यािंचे पिंि 
कसे बनिे आहेत यािं र त्याने सिंशोधन 
केिे. त्या रून त्याने एक उडिारे यिंत् 

बन िे. त्याने एका ककल्ल्याचा 
आरािडाही बन िा. 

या ककल्ल्यात सगळे 
सुरक्षक्षत राहातीि. 

याच्या लििंती कोिताच 
शत्ू िेर्द ूशकिार 

नाही.  

लिओनार्दोच्या प्रनतिेने 
थिाननक िोक प्रिाव त 
झािे. ि करच त्याने 

युद्धप्रयत्नािा मर्दत करण्याचे 
काम शोधिे. या कामात 
त्यािा चािंगिे यश लमळािे.  

लिओनार्दो, कृपया आपि 
व्हेननसिा िािंबा िं आखि 

आमच्यासाठी िष्करी अलियिंता 
म्हिून काम करा िं..  

आिार, मिा इिे 
राहायिा आ डिे.  

व्हेननस र ओट्टोमान साम्राज्ज्याकडून आक्रमिाची शक्यता होती. 
लिओनार्दो नतिे गेिा तेव्हा ओट्टोमानची िढाऊ जहाज ेआक्रमि 

करण्यासाठी ककनाऱ्या र उिी होती.  

 थतुस्थिती 
ओट्टोमान साम्राज्ज्य सध्याच्या तुकि थिानमध्ये 

होते. ओट्टोमान सुितानािंनी अनके खिथती रे्दशािं र 
कब्जा लमळ िा होता. आता त्यािंना व्हेननस र 

कब्जा लमळ ायचा होता. 



लिओनार्दो, हे अद्भत आहे! 
तुझ्या तल्िि आरािड्यािंच्या 
व रुद्ध िढायिा कुिीच सक्षम 

नसेि.   

लिओनार्दोने ऑट्टोमानािंचा हल्िा 
ननष्िळ करण्यासाठी अनेक योजना 

आिल्या.  

हा िाकडी बािंध  ापरून आपि ऑट्टोमानािंच्या 
रे्दशात पूर आिू शकतो. यामळेु त ेसगळे बुडून 

मरतीि  ा पळून जातीि, कधीही परतिार नाहीत.  

मग लिओनार्दोने पािबुडी, पािबडु्यािंचे कपड ेआखि श्वासोच्् ास साधन यािंचे 
आरािड ेबन िे. यामुळे सैननकािंना पाण्यािािी  ा रिे शक्य होऊ िागिे.    

 

काही मदहन्यािंनिंतर, लिओनार्दो आखि त्याचे लमत् फ्िोरेन्सिा परतिे. त्याने 
 क्तडिािंसोबत काही काळ घाि िा. त्याचे  डीि नतिे आपल्या चौथ्या पत्नीसोबत 

राहात होत.े  
 

बेटा, तुिा बघून िार 
बरिं  ाटििं. इिे गोष्टी 
बऱ्याच बर्दिल्या 
आहेत. आता इिे 
मेक्तडसी सत्ते र 

नाहीत. 

ऐकििंय मी. पि 
यशासाठी मिा 

आश्रयर्दात्यािंची गरज 
आहे.  

लिओनार्दो परतल्यामुळे फ्िोरेन्सचे िोक आनिंर्दीत झािे. 1502 सािी, 
चिाि हुकूमशहा आखि िष्करी शासक लसझर बोचगिया त्यािा िेटायिा 

आिा.   

लिओनार्दो, तू माझा 
आककि टेक्ट आखि 
इिंस्जनीअर म्हिून 
काम करशीि?  

का नाही?   



पीसाच्या िोकािंना समुद्रात 
जाण्यापासून रोिण्यासाठी 
आपल्यािा अनो नर्दीचा 
प्र ाह बर्दििा पादहजे.   

हाच एक काि ा आहे जो 
फ्िोरेन्सच्या िोकािंना 
समुद्रापयांत पोहोचण्यास 

मर्दत करेि.  

लिओनार्दो लसझरसम ेत इटिीिर किरिा. त्याने शहर 
आखि त्यातीि इमारती यािंच ेआरािड ेकसे बन िे होते, 

याचा अभ्यास केिा.  

लिओनार्दो, तू  ेळो ेळी मिा 
आखि इतर अनकेािंना सल्िे 
दर्दिेयस. आता तू पीसािा 

हर ण्यासाठी फ्िोरेन्सिा मर्दत 
कर. तू एकमे  व्यिी आहेस, जी 

हे काम करू शकते.  

ककल्िा उिारण्याची ही 
पद्धत छान आहे, सीझर. 
पि मी यापेक्षा चािंगिे 
ककल्िे उिारू शकतो.  

व िक्षि! 

लिओनार्दो फ्िोरेन्सचे र्दसुरे चॅन्सेिर ननकोिो मॅककया ेिी यािंना 
िेटिे. मॅककया ेिी आखि लिओनार्दो एकमेकािंच्या बुवद्धमते्तचा आर्दर 
करत. ि करच ते चािंगिे लमत् बनिे. त्यािंनी लिओनार्दोच्या काही 

शोधािं र आखि कल्पनािं र काम केिे.  

तुिा िेटून बरिं 
 ाटििं, 

लिओनार्दो.  

 सुप्रलसद्ध िोकवप्रय िेिक 
आखि तत् ज्ञ ननकोिो 

मॅककया ेिी यािंना िेटून िूप 
आनिंर्द झािा.  

लसझरसाठी िष्करी युक्त्या आितानाच 
लिओनार्दोिा चचत्किेची कामेही लमळत 

होती. त्यािा फ्िोरेन्सच्या एका मठाने सेंट 
एनीसोबत कुमाररका आखि मूि हे चचत् 
रिंग ायिा सािंचगतिे. पि लिओनार्दो त े

कधीच पूिि करू शकिा नाही.  



नकाश ेआखि मोना लिसा 

लिओनार्दो हा 
फ्िोरेन्समधीि 

धननकािंसाठी सुिंर्दर सुिंर्दर 
चचत् ेकाढण्यासाठी 
प्रलसद्ध होता. 

स ोत्तम!  

होकायिंत् आखि आपिे गखिताचे ज्ञान या बळा र लिओनार्दोने 
अनेक दठकािािंचे नकाशे बन िे. अचूक नकाशे बन िाऱ्या 

पदहल्या दहल्या िोकािंमध्ये त्याची गिना होते.  
 

1503 सािी, फ्िोरेन्सने मायकेि एिंजेिो आखि र्दा व िंची या र्दोघािंना 
पिाझो व्हेचचया येिे एका िढाईच ेचचत् चचतारण्यास बोिा िे. काम सुरू 
असताना, त ेआखि त्यािंचे लशष्य नेहमी एकमेकािंत अिंतर ठे ून असत.   

 1502 च्या सुमारास, 
एका व्यक्तिने  

लिओनार्दोिा आपिी 
पत्नी लिसाचे चचत् 
काढण्यास सािंचगतिे.  

पॅलसओिी, हे 
माझिं स ोत्कृष्ट 
चचत् असेि.  



तसा नतचा न रा या चचत्ाचा 
मोबर्दिा रे्दिार आहेच, पि 
यातून इतरािंना माझिं कौशल्य 
र्दाि ण्यासाठी हे चचत् मी 

माझ्याकडचे ठे ीन. मी माझ्या 
नव्या तिंत्ा र काम करत राहीन.  

ककती िरीिुरी  ाटत!े    
चचत् काढताना त्याने नतिा 
हसत कसिं ठे ििं असेि?   

लिसा, माझ ेव नोर्द ऐकून तुिा हसू येतिंय का?  होय, पि तमु्ही 
मिा बजा ििं 
होतिं की चचत् 
काढताना िूप 
जाथत हसायचिं 

नाही! 

छापिान्याचा शोध नकुताच 
िागिा होता. पुथतके सहजपिे 
छापिी आखि िरेर्दी केिी 
जात होती. लिओनार्दो आता 
अनेक पुथतके  ाचू शकत होता 
आखि त्यातून सिंगीतही लशकू 

शकत होता.  

छापिाना हा महान 
शोध आहे! पि मी 
त्यात सुधारिा करू 

शकतो.   

लिओनार्दो 
तुिा 

ननसगािचिं 
ए ढिं आकर्िि 
का  ाटतिं?   

 लिओनार्दोिा 
समजून घ्यायचा 
प्रयत्न करू नकोस. 

तो आपल्या 
सगळ्यािंपेक्षा जाथत 
बुवद्धमान आहे.  

मिा प्रत्येक गोष्टीमागचिं 
गूढ शोधा सिं  ाटतिं.  

मायकेि एिंजेिो, रािेि आखि लिओनार्दो 
एकमेकािंच्या कामािंची थतुती करत, पि 

एकमेकािंबद्दि मत्सरही बाळगत.  

बघा, त ेर्दोघे या 
चचत्ाची नक्कि 
करू शकिार 
नाहीत. मी 

नतच्या िा ना 
आखि मन या 
यात ओतििंय.  

त्याने नतचा 
चेहरा ए ढा 
गूढ कसा 
चचतारिा, हे 
मिा जािून 
घ्यायचिंय.  



नाही, सिाई. िुई माझ्या 
कामाची प्रशिंसा करतात, मिा 
योग्य मोबर्दिा रे्दतात आखि 
हा छान थटुक्तडओ त्यािंनीच 

दर्दिाय मिा.  

  थतुस्थिती 
लिओनार्दोने उडिाऱ्या यिंत्ाचे अनके 

आरािड ेबन िे. पि हे यिंत् 
बन ण्यासाठी िागिारे सामान 500 

 र्ाांनिंतर उपिब्ध झािे. त्याचे आरािड े
आधुननक ग्िायडर, हेलिकॉप्टर आखि 
पॅराशूट यािंच्याशी साधम्यि र्दाि तात.  

1504 सािी, 
लिओनार्दोच्या  क्तडिािंचे 

ननधन झािे.  

लिओनार्दोचे काका फ्रान्सेथकोन े
आपल्या मतृ्युपत्ात आपिी 

सिंपत्ती लिओनार्दोच्या ना े केिी.  

फ्रान्सेथको काका, मी 
तुम्हािा कधीच 
व सरिार नाही.  

लिओनार्दो, मी माझी 
जमीन तुझ्या ना  े
केिीय. तुझ्या 
 क्तडिािंनी सगळी 

सिंपत्ती तुझ्या सा त् 
िा िंडािंना  ाटून 
टाकिी. पि तू 
माझा आ डता 
पुतण्या आहेस.  

1507 सािी, लिओनार्दो, फ्रान्सचा राजा, िुई बारा ा, याच्या र्दरबारचा चचत्कार  
बनिा. राजा िुईंच े ाथतव्य त्या ळेी लमिानमध्ये असे.  

तुम्हािा लमिानमध्ये परतून 
िुडोस्व्हकोच्या शतू् असिेल्या 
फ्रान्सच्या िोकािंसोबत बसायचा 

त्ास होत नाही का?  

सिाई आखि एक न ा 
लशष्य मेझी यािंनी िुईच्या 
शाही र्दरबार कामात 

लिओनार्दोिा मर्दत केिी.  

किाकाराकड ेननरीक्षि करून 
चचत्ाच्या माध्यमातून सत्याची 

अलिव्यिी करण्याची ताकर्द असते.   

माझ्या मते, मािूस उडू शकतो! हा बघ 
उडिाऱ्या यिंत्ाचा आरािडा बन िाय मी. 

जबरर्दथत आहे हे, 
लिओनार्दो.  

िा ल्या  ळेात लिओनार्दो 
शरीरचनेचा अभ्यास करत 
असे आखि आपल्या  हीत 
त्याच्या नोंर्दी करत असे.  



रोम आखि फ्रान्स 

 लिओनार्दो, तुझ्यासारख्या बुवद्धमान मािसािा 
अशा  डेगळ कल्पना करििं शोित नाही!   

मी काढिेििं सेंट जॉन बास्प्टथट यािंचिं चचत् 
त्यािंच्या यापू ी काढिेल्या चचत्ािंपके्षा िूप 
 ेगळिं असेि. यात ते आत्मव श्वास,ू हसरे 
आखि थ गािकड ेइशारा करताना दर्दसतीि.    

 

1513 सािी, िुडोस्व्हकोच्या मुिाने फ्रें चािंना लमिानबाहेर हाकिून 
दर्दिे. पुन्हा एकर्दा लिओनार्दो आश्रयर्दात्यािंना पारिा झािा. 
आता फ्िोरेन्स र मेक्तडसी कुटुिंबाच ेराज्ज्य नव्हते. त्यामुळे 
लिओनार्दो रोमिा गेिा. नतिे मेक्तडसीिंचे चािंगिे  जन होते.  

गुरुजी, िरिंच पोपने 
तुम्हािा इिे 
बोिा ििंय?  

पोप लिओ र्दहा ा हे मेक्तडसी होते.  लिओनार्दोच्या कल्पना 
काळाच्या पुढे असत.  

मिा  ाटतिं की पथृ् ी इतर 
ग्रहािंसारिीच अ काशात 

तरिंगतेय.  

होय मजेी, गेिी ककत्येक 
 र्े आमचे कौटुिंत्रबक 

स्जव्हाळ्याचे सिंबिंध आहेत.   

र्दरम्यान, लिओनार्दो अजूनही 
शरीर कसे काम करते, हे 
पाहाण्यासाठी शरीराचा 
बारकाईन ेअभ्यास करत 

होता.  

त्यािंचे काम अद्भतू आहे, 
ते माझ्याकडून बरिंच 
काही लशकिेयत.  

लिओनार्दो पोप लिओसाठी काम करत 
होता. मायकेि एिंजेिो आखि रािेि हे 
तरूि किाकार माजी पोपसाठी काम 

करत असत. आता तेसुद्धा पोप 
लिओसाठी काम करू िागिे.  

 एकर्दा पोप लिओने 
लिओनार्दोिा धालमिक चचत् 
बन ण्यास सािंचगतिे.  



मी तुमची काही चचत् 
व कत घेऊ इस्च्छतो, 
लिओनार्दो. कृपया, 
फ्रान्समध्येच िािंबा. 

तुम्ही माझ ेसन्माननीय 
पाहुिे आहात.  

माझा अिंत ज ळ 
आिाय, फँ्रकॉइस. 
आिार, तू माझा 
िूप चािंगिा लमत् 

आहेस.   

लिओनार्दो अजूनही प्रेतािंचा अभ्यास करण्याचा धोका पत्करत होता. एकर्दा 
त्याचे हे कृत्य िोकािंना कळिे. मग िोकािंनी त्याच्या र, तो चटूेक करतो, 

असा आरोप ठे िा.  

पळ मजेी! पळ 
सिाई! मी 
पकडिा गेिो 
तर पोपचे 
सैननक मिा 
ठार मारतीि.  

यापू ी तो फ्रान्सचा राजा फ्रान्सेथकोिा िेटिा होता आखि र्दोघािंनी 
एकमेकािंची थतुतीही केिी होती. मग नव्या आश्रयर्दात्याच्या शोधात 

लिओनार्दो फ्रान्सच्या र्दरबारात गेिा.  

1516 सािी, लिओनार्दोने फ्रें च राजाचे ननमिंत्ि थ ीकारिे. तो 
राजाचा प्रमिु चचत्कार,  ाथतुव शारर्दतज्ज्ज्ञ आखि तिंत्ज्ञ बनिा. 

त्या ेळी लिओनार्दोचे  य 64  र् ेहोते.  
 

फ्रान्सच्या शाही र्दरबारात 
लिओनार्दोचे दर्द स आनिंर्दात जाऊ 
िागिे. त्याची  ही कल्पना, योजना 
आखि आरािड ेयािंनी िरून गेिी.   

लिओनार्दो, तू नसिास 
तर या जगाचिं आखि 
माझिं कसिं होईि?  

लिओनार्दोने मतृ्युपत्ात  
सिंपत्ती आखि जमीन सिाई, 
सा त् िाऊ, नोकर यािंच्यात 
 ाटिी. पुथतके, िेि आखि 
चचत् ेत्याने मेजीिा दर्दिी.  
2 मे 1519 रोजी, त्याचे  
फ्रान्सचा राजा फँ्रकॉइस या 
लमत्ाच्या बाहुपाशात ननधन 

झािे.   
हे फ्िोरेन्सच्या 
एका तरूिीचे 
चचत् आहे.  

समाि  


